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VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Kto sme ... správca osobných údajov
Spoločnost Schiessl, s.r.o. so Považská 16, 940 01 Nové Zámky, SR
IČ: 36678244, DIČ: SK2022252408
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vl.č. 18651/N
Týmto vás podľa Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) informujeme o spracovaní Vašich osobných
údajov a o Vašich právach.

Prečo, kedy, aké, za akým účelom ... zhromažďujeme a spracovávame
osobné údaje
Účely spracovania Vašich osobných údajov:
● vybavenie objednávky
● vybavenie reklamácie
● zodpovedanie Vašich otázok
● cielenú ponuku nášho tovaru a služieb
● zasielanie obchodných informácií v podobe marketingových materiálov,
technických a legislatívnych materiálov v rámci elektronickej komunikácie
Aktívne, priamo od Vás so súhlasom, keď:
● zakúpite tovar
● pri registrácii (prihlasovacie meno používateľa a heslo)
● vyplníte dopytový, alebo akýkoľvek formulár na našich weboch
● sa uchádzate o prácu či predložíte svoj životopis
● nám zašlete otázky alebo pripomienky
● súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení v podobe marketingových
materiálov, technických a legislatívnych materiálov v rámci elektronickej
komunikácie.
Zhromažďované osobné údaje zahŕňajú napríklad:
● krstné meno a priezvisko, titul, názov frmy
● adresu bydliska, fakturačnú či inú fyzickú adresu (vrátane názvu ulice, mesta či
obce, štátu, PSČ)
● e-mailovú adresu
● telefónne číslo
● (u uchádzačov o prácu, ktorí predkladajú informácie elektronickou cestou)
vzdelanie, pracovné skúsenosti
● všetky údaje, ktoré o vás prostredníctvom internetu zhromaždíme a uchovávame
v súvislosti s vaším účtom, ako napríklad vaše užívateľské meno a heslo
________________________________________________________________________________
Veľkoobchod s komponentami pre chladenie, klimatizácie, autoklimatizácie a tepelné čerpadlá.
Centrála SK – Nové Zámky
IČ: 366 78 244, DIČ: SK 202 225 2408, Spisová značka: 18651/N vedená u Okresného súdu v Nitre

Schiessl, s.r.o.
Považská 16
940 01 Nové Zámky

Telefon +421 356 444 701
Email: info@schiessl.sk
https://www.schiessl.sk/

● všetky údaje, ktoré nám poskytnete pri použití nášho internetového obchodu
alebo při komunikácii s nami.
Pasívne, pri návšteve našich webov
Internetové stránky môžete navštíviť aj použiť, bez toho aby ste nám dávali akékoľvek
osobné údaje.
V priebehu Vašich návštev sú niektoré dáta získané a na bezpečnostné účely ukladané na
našich serveroch. Napríklad ide o Vašu IP adresu, meno Vášho poskytovateľa pripojenia k
internetu, internetová stránka, z ktorej ste prišli na našu stránku, alebo internetová
stránka, na ktorú odchádzate z našej stránky. Tieto dáta môžu viesť k Vašej identifácii,
avšak pre tento účel nie sú používané. Tieto dáta technického charakteru sa používajú na
týchto stránkach výhradne pre štatistické účely s tým, že dochádza k ich anonymizácii,
aby neboli jednotliví užívatelia určiteľný.
Spracovanie sa môže vykonávať manuálne alebo automaticky, a to aj prostredníctvom
tretích osôb, s ktorými máme uzatvorené spracovateľské zmluvy. Všetky osobné údaje
získané od zákazníkov sú chránené a používané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu
(za účelom úspešného splnenia zmluvy).

Ako dlho ... spracovávame Vaše údaje
V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom
poriadku správcu či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú
na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z
príslušných právnych predpisov.

Externé odkazy …
Na internetových stránkach Schiessl, s.r.o. môžu byť umiestnené odkazy na internetové
stránky tretích strán, ktorých poskytovatelia s nami nie sú v spojení. Keď prejdete na
odkaz, nemôžeme ďalej ovplyvniť zhromažďovanie, ukladanie alebo spracovanie vašich
osobných údajov a dát prenesených kliknutím na odkaz (napr. URL stránky, alebo IP
adresu, ktorá obsahuje odkaz), vzhľadom k tomu, že správanie tretích strán je z povahy
veci mimo našu kontrolu. Nie je teda z našej strany možné zodpovedať za spracovanie
údajov a dát tretími stranami a z tohto dôvodu sa vyššie uvedené vyhlásenie o
bezpečnosti na tieto externé odkazy nevzťahuje.
Na internetových stránkach Schiessl, s.r.o., cookies nie sú nastavené, nepoužívame ich.

Vaše práva …
Môžete kedykoľvek požiadať o opravu, alebo doplnenie Vašich osobných údajov. Svoj
súhlas môžete kedykoľvek odvolať, s výhradou zákonných alebo zmluvných obmedzení a
oznámenia odvolanie v primeranej lehote.
________________________________________________________________________________
Veľkoobchod s komponentami pre chladenie, klimatizácie, autoklimatizácie a tepelné čerpadlá.
Centrála SK – Nové Zámky
IČ: 366 78 244, DIČ: SK 202 225 2408, Spisová značka: 18651/N vedená u Okresného súdu v Nitre

Schiessl, s.r.o.
Považská 16
940 01 Nové Zámky

Telefon +421 356 444 701
Email: info@schiessl.sk
https://www.schiessl.sk/

Kontaktujte nás poštou na adresu Schiessl, s.r.o. so Považská 16, 940 01 Nové Zámky, SR
alebo elektronicky na e-mail info@schiessl.sk.
Ak máte dôvod sa domnievať, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame podľa zákona, máte
právo sa obrátiť
na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo toto prehlásenie v prípade zmien kedykoľvek upraviť.
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